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120 gezinnen extra begeleid
Versterking gericht op het vermijden van uithuisplaatsing

Brussel, 11 januari 2016. Sinds 1 januari 2016 zijn er 60 begeleidingen bijgekomen in de

zogeheten rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, telkens voor 6 maanden. Daarmee
worden 120 extra gezinnen met jonge kinderen jaarlijks ondersteund en kan
uithuisplaatsing vermeden worden.
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, heeft de middelen
vrijgemaakt. Jongerenwelzijn heeft die toegewezen. Het gaat om een bedrag van 500.000 euro.
De rechtstreeks toegankelijke hulp is een laagdrempelig aanbod waar je als hulpvrager meteen naartoe kan
stappen. Bij de jeugdhulp zijn Jongerenwelzijn, VAPH, Kind & Gezin, CLB, de geestelijke gezondheidszorg en het
Algemeen Welzijnswerk betrokken.
40 begeleidingen zijn er bijgekomen in de provincie Antwerpen, 20 in de provincie Oost-Vlaanderen; de regio’s
waar de meeste noden zijn.
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Het gaat om de module contextbegeleiding. Concreet betekent dit dat er voor een periode van 6 maanden
wekelijks begeleiding is, gericht op het ondersteunen en het versterken van het sociaal weefsel en van de
opvoedingsvaardigheden van het gezin. Waar de ouders niet (meer of niet volledig) in beeld zijn, worden andere
sleutelfiguren van vooral jonge kinderen betrokken bij de hulpverlening, die er opgericht is om uithuisplaatsing te
vermijden. De hulpverlening wordt door de initiatiefnemers ook afgestemd met de andere partners uit de jeugdhulp,
zoals Kind & Gezin en de CLB’s.
Eerder werd ook al het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod versterkt met 30 modules hoogintensieve
contextbegeleiding, gericht op de uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. (zie persbericht van 11/12/15)
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Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte
en ondersteu ningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en
integrale manier te b eantwoorden.
Jongerenwelzijn wil samen kansen creëren.
www.jongerenwelzijn.be
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